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Resumo executivo
As três principais atividades desta assessoria estiveram ligadas
(1) à reforma do espaço da Diretoria Executiva de Direitos
Humanos (DEDH), (2) à implantação do espaço Plasma (e do
programa PE2), e (3) ao desenvolvimento do projeto
físico-espacial do Hub Internacional para o Desenvolvimento
Sustentável (HIDS). Além disso, foi feita a especificação de
mobiliário para as áreas de refeições e de protocolo no pavimento
térreo do edifício do Gabinete do Reitor e outros pequenos
serviços de apoio ou consultoria. As reformas tiveram como
pontos em comum preocupações com a acessibilidade, o
despojamento e a sustentabilidade ambiental e financeira, por
exemplo, por meio do reaproveitamento de mobiliário e de
materiais. Os projetos para a reforma do laboratório Plasma e
para o HIDS incluíram reuniões online sistemáticas com a
comunidade, garantindo o processo participativo. Com o objetivo
de apoiar o desenvolvimento do projeto para o HIDS, foi criado
um programa de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) na
FEC, semelhante a uma residência em Arquitetura, Urbanismo e
Engenharia Civil, que inclui uma 810 horas de estágio obrigatório
dos 15 alunos ao longo de 12 meses. Futuros oferecimentos
desse mesmo curso permitirão prover a Universidade de um
grupo técnico de apoio para o desenvolvimento de ideias
inovadoras para a solução de problemas ligados ao espaço físico
do campus.
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DEDH
Foi realizado o projeto, especificação de mobiliário e
acompanhamento da reforma do antigo escritório da CCG, que
passou a abrigar a sede da Diretoria Executiva de Direitos
Humanos. O espaço inclui área de estar, copa, espaço de
coworking, área para gravação de entrevistas, sala da diretoria e
sala de reuniões.
Foi também finalizada a reforma do auditório anexo, cuja obra
estava parada havia cerca de 10 anos. Nessa reforma foi feito o
aproveitamento de um piso vinílico que havia sido adquirido na
época. A rampa de acesso ao palco foi reconstruída para
diminuição de sua declividade e foi instalado piso tátil, visando
atender à norma NBR9070. Além disso, com o apoio do Museu de
Artes Visuais da Unicamp, obras fotográficas com temas ligados
aos direitos humanos foram selecionadas para formar uma
pequena exposição nas paredes laterais do espaço, que recebeu
o nome de Auditório Raízes.
O trabalho envolveu, inicialmente, a participação de uma bolsista
PAPI do curso de Arquitetura e Urbanismo, que desenvolveu
modelos geométricos digitais e imagens renderizadas para
apresentação e discussão com a Professora Neri Barros, diretora
do DEDH.

Figura 1. Imagem renderizada do projeto (área para gravação de
entrevistas).
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Figura 2. Coworking do DEDH.

Figura 3. Auditório Raízes.
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Plasma
O Laboratório de Plasmas do IFGW, construído nos anos 1980,
estava desativado desde 2013, quando o telhado do prédio foi
danificado por um temporal. A proposta da Reitoria de reforma do
edifício para uso por todos os estudantes surgiu inicialmente em
junho de 2018. Nessa época, o Reitor realizou algumas tentativas
de obtenção de patrocínios de empresas privadas para a criação
de um espaço de coworking para estudantes no local. Em
setembro do mesmo ano foi realizada, por iniciativa de um grupo
de alunos, a 1a Semana Maker da Unicamp1, na qual o Reitor
declarou seu apoio à demanda por espaços maker na
universidade. Como as tratativas com empresas nunca chegaram
a se concretizar, em janeiro de 2019 o Reitor decidiu dar início ao
projeto com a utilização de uma verba extra-orçamentária de
R$2.000.000,00. O trabalho consistiu no planejamento do novo
Espaço Plasma sob os aspectos físico e organizacional.

Planejamento físico
Após as tratativas da Reitoria com o Instituto de Física, com o
oferecimento de uma contrapartida em troca do espaço, deu-se
início ao planejamento físico da reforma. Foi realizado,
inicialmente, um levantamento do programa de necessidades, por
meio de reuniões com equipes estudantis organizadas, como a
Ao Cubo Incubadora de Projetos, a Liga Empreendedora e
diversas equipes extracurriculares que participam de competições
como Formula SAE, Eco Car, etc. Foi formado um pequeno grupo
de alunos de graduação e de pós-graduação com os quais foram
realizadas reuniões semanais ao longo do ano de 2019. Esse
grupo realizou visitas a coworkings, como o WeMe, o WeWork e o
Cubo Itaú, e a espaços maker, como os do Insper, da CI&T e da
Bosch. Além disso, foi estabelecido um cronograma de reuniões
mensais abertas a todos os alunos, servidores e docentes
interessados no projeto, no qual suas sugestões eram anotadas e
discutidas.

1

Notícia no portal da Unicamp
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2018/09/21/semana-maker-da-unicamp-comeca-segunda-feira?
fbclid=IwAR1S5ASIrQ4uV8wXRlSWTDohoA_HdTe78sScxA9HFjPZKfHzZItadPUePMo
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Figura 4. Participação do Reitor na Semana Maker da Unicamp,
em setembro de 2018.

Figura 5. Reunião no antigo laboratório
representantes de equipes estudantis.

Plasma

com

O projeto básico de retrofit do edifício foi elaborado com a
participação de uma estagiária do curso de Arquitetura e
Urbanismo com bolsa PAPI e com a contratação de um aluno de
mestrado para a realização de renderings para divulgação do
projeto. Em paralelo, uma equipe de alunos do curso AU
desenvolveu uma proposta de identidade visual para o Plasma,
com a definição de seu logotipo. O projeto arquitetônico e gráfico
foram apresentados e aprovados pela comunidade em reuniões
abertas.
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Figura 6. Imagem ilustrativa do espaço
apresentação do projeto à comunidade.

elaborada para

Além da troca completa do telhado, que recebeu telhas com
isolamento termo-acústico, e a construção de novos sanitários
sem separação por gênero, o projeto arquitetônico propôs a uma
ligação entre os edifícios do laboratório Plasma e de sua antiga
oficina e a criação de áreas de convivência externas. Com uma
área original relativamente pequena (552 m2), o projeto teve como
principal desafio adaptar o antigo edifício a uma população
projetada de 200 alunos. Para isso, foram utilizadas estratégias
de apropriação do espaço externo, de modo a ampliar a área útil
do conjunto. Na área do estacionamento foi prevista a instalação
de um parklet, de modo a criar um espaço de permanência na
frente do edifício, atraindo a atenção dos transeuntes. A área de
telha-vã foi fechada e conectada ao bloco principal. Em seguida,
foi criada uma nova ala para as funções de apoio, configurando
um pátio semi-aberto, aproveitando a sombra das árvores
existentes nos fundos do edifício. A criação de um novo mezanino
no galpão principal permitiu a adição de salas de reuniões sem
perda de área de coworking. Com essas alterações, o edifício
ganhou mais 168m2 de área interna e 223m2 de área externa,
totalizando 944m2.
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Figura 7. Alterações propostas para o espaço.
Em 13 de junho de 2019, o Reitor realizou o lançamento oficial do
projeto no PB, com a participação do Diretor do IFGW e das
pró-reitoras de Graduação e de Pós-Graduação.2 A partir daí,
deu-se início à contratação de um escritório de arquitetura para o
desenvolvimento do projeto executivo completo, incluindo
complementares (elétrica, iluminação, hidráulica, estrutura,
orçamentação, mobiliário, área externa, prevenção a incêndio e
detalhamento arquitetônico). O processo de contratação pela
Funcamp foi muito criterioso, para evitar a contratação, pelo
menor valor, de empresas sem experiência na área. Para isso, foi
estabelecida, no edital, a obrigatoriedade de as empresas
comprovarem experiência no desenvolvimento de projetos de
coworkings e de espaços maker.

2

Notícia no portal da Unicamp

https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2019/06/13/reitor-apresenta-aos-estudantes-o-proje
to-do-espaco-plasma

9

Figura 8. O Reitor apresenta o novo Espaço Plasma em reunião
aberta à Comunidade, no PB.

Figura 9. Logotipo e proposta de identidade visual desenvolvida
por alunos do curso AU para o Plasma.
A Protobox, vencedora do edital pelo valor de R$37.900,00 (com
posterior aditivo de R$2.600,00), desenvolveu o projeto executivo
completo com o acompanhamento da assessora da Reitoria
Gabriela Celani. A empresa já havia sido responsável por projetos
como o Espaço Mescla da PUC Campinas e o espaço maker da
Escola Americana. Enquanto o projeto era desenvolvido, foi
instalado um container na frente do local da obra, com o objetivo
de servir de escritório de acompanhamento e local de reunião
com estudantes interessados em conhecer o projeto. O container
foi decorado com o logo do Plasma por um grupo de alunos, mas
infelizmente acabou não podendo ser utilizado, em consequência
da pandemia em 2020. Mesmo assim, ele permanece no local
como totem de sinalização do edifício.
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Figura 10. Alunas colam o logo do Plasma no container em frente
à obra.
O projeto foi finalizado pela Protobox em dezembro de 2019,
dando-se início, em janeiro de 2020, à contratação da obra, por
meio de pregão realizado pela Funcamp. A empresa selecionada
foi a Maciel Construções, que já havia sido responsável pela
construção do espaço maker da PUC Campinas, e o valor
fechado para a obra foi de R$1.630.000,00 (com aditivos
totalizando 61.896,60). As obras foram iniciadas em 11 de março
de 2020, na mesma semana da suspensão das atividades
presenciais na Unicamp em consequência da COVID. Mesmo
com a pandemia, a obra não foi interrompida em nenhum
momento e seguiu o cronograma estabelecido. A previsão inicial
de 6 meses acabou sendo estendida em pouco mais de um mês,
em consequência de imprevistos, como dificuldade de obtenção
de alguns materiais, necessidade inesperada de reconstrução do
piso da antiga oficina, impossibilidade de reaproveitamento da
escada metálica existente e necessidade de reforma e
aterramento do poste da rua e da caixa de entrada de energia do
edifício. Além disso, o projeto acabou consumindo recursos
inesperados, como os R$37.991,60 para a compra de
equipamentos e fios para a reforma da ligação de edifício com o
transformador da rua, executada pela DSIS.
Mesmo tendo sido inteiramente em período de pandemia, a obra
foi acompanhada semanalmente pela assessora da Reitoria,
Gabriela Celani, que também desenvolveu ou supervisionou o
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desenvolvimento, pela Protobox, de todos os detalhes
arquitetônicos complementares que se fizeram necessários. Uma
das alterações de projeto realizadas foi a criação de janelas
basculantes entre as salas de reunião e o coworking, de modo a
promover a ventilação cruzada nesses espaços. É importante
ressaltar a colaboração de diversos membros da comunidade da
Unicamp no projeto, desde servidores da área de segurança
contra incêndio até professores das áreas de acústica, de
acessibilidade e de sustentabilidade. O projeto seguiu
rigorosamente todas as normas referentes a esses itens, e obteve
o Certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros.
Além disso, com a participação de alunos, o projeto do Plasma foi
submetido a alguns concursos, sendo classificado em 2o lugar
mundial no concurso internacional Campus 2030 Challenge3,
promovido pelas Nações Unidas e pela Agência Universitária
Francófona. A proposta, dentro da temática Novos Desafios
Educacionais, propôs a realização de atividades no Plasma
voltadas para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da ONU. O projeto também foi apresentado na 4a Oficina
da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes4.

3

Notícia no portal da Unicamp
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/06/05/equipe-da-unicamp-conquista-2deg-lugar-em-comp
eticao-internacional-com-proposta
4

https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/desenvolvimento-regional/projeto-andus/carta-brasileira-para-cidad
es-inteligentes
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Figura 11. Acompanhamento da obra durante a pandemia.
O projeto envolveu ainda o desenho de mobiliário especialmente
desenvolvido para conferir flexibilidade ao espaço e a
especificação de cadeiras e de guarda-volumes visando a maior
durabilidade e o melhor preço. Foram desenvolvidas, por
exemplo, mesas especiais para o coworking com rodízios,
tomadas embutidas e iluminação de trabalho. O pátio interno foi
equipado com mesas de pic-nic, tomadas especiais para áreas
externas e iluminação noturna. O valor total do mobiliário,
incluindo os serviços da Marcenaria Milênio (móveis novos e
restauração de móveis existentes no local, que foram
reaproveitados) e os móveis comprados prontos, resultou em
R$160.959,00.
Foram também adquiridos equipamentos de som e projeção de
vídeo, geladeira e microondas para a copa, e ferramentas e
equipamentos básicos para o espaço maker. O espaço maker foi
equipado também com alguns equipamentos que já pertenciam à
oficina do laboratório Plasma (serra de fita, esmeril e furadeira de
bancada), e recebeu alguns equipamentos transferidos do
Laboratório de Automação e Prototipagem para Arquitetura e
Construção da FEC para o novo local (fresadora CNC Vitor Ciola
2x1m, fresadora CNC Roland MDX540, termoformadora,
cortadora a laser de 100 watts de potência, impressora 3D Zcorp
510 e impressora 3DSystems, além de 3 computadores). Foram
gastos cerca de R$58.000,00 em equipamentos, o que inclui o
transporte dos equipamentos mais pesados da FEC para o
Plasma.
A área externa recebeu o plantio de grama (R$4.598,00) e de
uma muda de árvore doada. O projeto do parklet foi objeto de um
concurso nacional para estudantes, tendo como pré-requisito a
instalação de painéis fotovoltaicos como elemento sombreador e
de geração de eletricidade. A equipe vencedora propôs um
espaço de uso flexível, que pode ser usado para o trabalho e a
confraternização durante o dia, e como palco para apresentações
musicais à noite. A fachada principal do edifício recebeu um
grafitti elaborado por uma aluna selecionada no Edital
Aluno-Artista. O mural inclui a figura de uma grande fênix,
representando o renascimento do espaço.
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Figura 12. Graffiti elaborado por aluna-artista.
A última etapa da obra consistiu na instalação do cabeamento
estruturado para Internet. Para essa instalação, contamos com a
participação da área de informática do GR e do CCUEC, que
providenciou a conexão do edifício à rede de fibra ótica da
Universidade. O serviço foi realizado pela empresa Smart
Network e custou R$157.838,00. Com essa instalação, foi
possível também instalar um sistema de câmeras de segurança e
sensores de movimento com alarme, a um custo de R$24.883,00
(pela empresa Telecom Americana). Essa etapa só pode ser
finalizada em fevereiro de 2020, mas um sistema provisório de
internet sem fio (Eduroam) na área do coworking foi
disponibilizado a partir da inauguração do espaço. O Custo total
da obra com projetos, equipamentos, mobiliário e paisagismo
acabou ficando em aproximadamente R$2.180.000,00, portanto
cerca de 9% acima da previsão inicial.
A inauguração do espaço foi realizada no dia 20/11/20205, com a
participação do Reitor e de poucos convidados, porém com
transmissão simultânea pelo canal do Youtube do Plasma6. Foram
negociados contratos de segurança patrimonial e de limpeza, e
foram realizadas consultas à comissão de contingenciamento da
COVID para autorização do funcionamento do espaço. Foi
também autorizada a colaboração, em tempo parcial, do
5

Notícia no portal da Unicamp
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/11/20/espaco-plasma-ja-esta-em-funcionamento
6
Vídeo da inauguração do Plasma no YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=NgOqKbzHkEQ&t=556s

14
funcionário Sanclair Assis Dini, do IFGW, em tempo parcial,
porém apenas após o retorno às atividades presenciais, uma vez
que o mesmo possui idade superior a 60 anos. A partir de
23/11/2020 o Plasma foi aberto com a presença de uma porteira
da empresa de vigilância, no horário das 7h às 19h, de 2a a 6af, e
com apenas 25% de sua capacidade, e sem a promoção de
atividades que envolvam proximidade física entre os presentes.
Para isso, foram disponibilizadas apenas uma a duas cadeiras por
mesa, de maneira a garantir o distanciamento entre os usuários
do espaço. Com o retorno das atividades presenciais, o contrato
de vigilância passará a permitir a abertura do espaço 24 horas por
dia e sete dias por semana.

Figura 13. Inauguração do Plasma.
Em 27/01/2020, com o aumento do número de casos de COVID e
a determinação da Reitoria de interrupção dos serviços não
essenciais do campus, o Plasma teve de ser fechado. Contudo,
aproveitou-se esse período para a finalização das instalações, o
conserto de problemas relativos à obra (goteiras no telhado,
vazamento em torneira, etc.), e a configuração das máquinas do
espaço maker.

Planejamento organizacional
O planejamento organizacional teve início com a criação da
Deliberação CONSU A-038/20197 que instituiu a do Programa de
Projetos Estudantis Espontâneos (PE²), cuja sede será no Espaço
7

Deliberação CONSU A-038/2019 https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=17629
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Plasma. Essa estratégia, sugerida pela Procuradoria Geral,
permitirá que outros espaços maker e coworkings da
Universidade sejam criados e geridos de maneira centralizada,
passando a fazer parte do mesmo programa. Foi previsto, na
criação do PE², que o mesmo terá um coordenador e um
coordenador associado (sem gratificação), que serão auxiliados
por Comissões Discentes. Além disso, o programa terá um
Conselho Deliberativo. Foi realizada prospecção e indicação de
alguns nomes de potenciais coordenadores ao Reitor, que indicou
os professores Juliana Freitag Borin e Éder Sócrates Najar Lopes
para a coordenação do programa. Além disso, foram solicitadas
indicações aos diversos órgãos da Universidade de nomes para o
conselho e a nova coordenadora deu início ao processo de
eleição dos membros discentes.
Paralelamente, foram criados o email plasma@unicamp.br, o
domínio http://plasma.unicamp.br, o site do espaço Plasma e do
programa PE², perfis do Plasma nas redes sociais (Facebook,
Instagram, LinkedIn e YouTube) e grupos de Whatsapp
envolvendo professores, alunos e servidores interessados em
colaborar, ao mesmo tempo em que as reuniões mensais abertas
foram mantidas e amplamente divulgadas. Foram também
realizadas algumas apresentações em congregações de Institutos
e Faculdades, como na FEC, IB e IFGW. Com isso, foi possível
recrutar alunos para a formação das comissões discentes. Com a
ativa participação dos alunos, foram feitas consultas à PG e à
DGA sobre as possibilidades de estabelecimento de parcerias
com empresas, recebimento de doações e prestação de serviços
para criação de um caixa para o espaço, com o objetivo de dar
sustentabilidade financeira ao projeto.

Conclusões e cuidados futuros
Por meio de um processo participativo assíduo, foi possível
divulgar o Plasma a um bom número de alunos e de professores
interessados em participar de suas atividades e de utilizar seu
espaço. A implantação do projeto, tanto sob o aspecto físico como
organizacional, pode ser considerada concluída. No entanto, para
que ele atinja seus objetivos tal como planejados e delineados na
Deliberação CONSU A-038/2019, será necessário um
acompanhamento próximo por parte de seus coordenadores e da
Reitoria, de modo a contornar os seguintes riscos:
●
Cair no esquecimento da comunidade devido à suspensão
das atividades presenciais, em consequência da pandemia;
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●
Falta de interesse por parte dos alunos em se envolverem
na gestão do espaço;
●
Deterioração da estrutura física e obsolescência dos
equipamentos por falta de recursos e de funcionários;
●
Desvio das funções originalmente planejadas e do
público-alvo a que se destina (estudantes da Unicamp).

HIDS
A coordenação da componente físico-espacial do projeto do Hub
Internacional para o Desenvolvimento Sustentável envolveu a
criação de um programa de pós-graduação lato sensu
(especialização) na FEC, um processo participativo junto à
comunidade, a criação de um grupo de apoio conceitual, formado
por professores da Unicamp e da PUC Campinas, e o
acompanhamento do grupo amplo coordenado pelo Prof. Marco
Aurélio Lima (DEPI), que inclui as demais componentes. Além
disso, era previsto o acompanhamento das atividades da empresa
coreana KRIHS, que será contratada pelo BID para desenvolver
uma proposta de projeto urbano para a área. Contudo, essa
contratação ainda não ocorreu.

Especialização
O programa de pós-graduação lato sensu (especialização) em
Arquitetura, Urbanismo e Engenharia Civil (Curso 90E) foi criado
com o objetivo de colocar em prática pesquisas científicas ligadas
ao ambiente urbano dentro de uma perspectiva sócio-ambiental.
O curso compreende atividades teóricas e práticas (estágio
supervisionado semelhante a de uma residência médica), além de
um Trabalho de Conclusão de Curso. Em seu primeiro
oferecimento, a Especialização AU/EC propôs como tema o
desenvolvimento do projeto urbano para o HIDS e os
participantes estão tendo a oportunidade de interagir com uma
equipe de professores, pesquisadores, instituições públicas e
empresas envolvidas no projeto. Nos futuros oferecimentos do
curso, pretende-se direcionar o estágio para outras demandas da
Universidade, como o atendimento às normas de acessibilidade
nos edifícios existentes e o planejamento participativo do campus.
O curso, de regime integral, é oferecido de forma gratuita e foram
abertas 15 vagas para a primeira turma. Os 14 professores do
curso possuem diferentes formações e incluem professores e
doutorandos da FEC e do IFCH, e profissionais da DEPI e da
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Prefeitura de Campinas. Foram concedidas bolsas aos 10
primeiros classificados no processo seletivo, no valor de
R$1.500,00 mensais, pelo período de 12 meses a partir do início
do curso (setembro de 2020 a setembro de 2021). Os alunos
selecionados são provenientes de 6 estados do Brasil e possuem
formação em Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil,
Engenharia de Computação, Ecologia e Geografia.
Foi criado um site para o curso, onde podem ser encontradas
informações sobre o curso.8 Além disso, os principais resultados
do estágio estão publicados no site do projeto Físico-Espacial9,
que reúne todas as atividades desenvolvidas na componente. As
primeiras atividades dos alunos da Especialização consistiram na
realização de um estudo de benchmarking e uma leitura do
território. Os alunos também participaram de uma oficina para
definição da visão e conceito relativos ao projeto urbano do HIDS,
e de algumas oficinas do processo participativo.

Figura 14. Oficina de visão e conceito para o HIDS: quatro
cenários possíveis para 2050.

Processo participativo
O processo participativo do projeto urbanístico deu-se de
diferentes maneiras e em diversas etapas. Quando já havia uma
hipótese inicial sobre a possível forma de ocupação do território,
foram apresentados estudos de caso semelhantes ao que se
imaginava para a área, de modo a compreender sua aceitação e
possíveis necessidades de adaptação a diferentes grupos: (1)
8
9

https://sites.google.com/unicamp.br/especializacaoauec
https://sites.google.com/unicamp.br/hidsmasterplan
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pessoas indicadas pelos membros do Conselho do HIDS, (2)
funcionários de secretarias da Prefeitura de Campinas, (3)
professores da Faculdade de Medicina da Unicamp e (4)
professores da Unicamp proponentes de laboratórios vivos. Além
disso, foram realizadas conversas com os diretores do CNPEM e
da Global Tech/Cariba. Essas discussões nos permitiram
confirmar a hipótese inicial de forma de ocupação do território,
baseada em quadras e não em lotes, com CA líquido de
aproximadamente 3 nas áreas mais densas e gabarito máximo de
6 pavimentos.

Figura 15. Conversa com professores da Unicamp proponentes
de laboratórios vivos.

Grupos conceitual e de componentes
Após da realização da Oficina de Especialistas10, em maio de
2019, na qual cerca de 30 professores de diferentes
especialidades se reuniram para debater propostas para o HIDS,
foi criado um grupo de apoio conceitual na área de urbanismo.
Desse grupo participam professores da FEC e do IFCH, uma
arquiteta da DEPI e quatro professores do curso de Arquitetura e
Urbanismo da PUCCamp. Vêm sendo realizadas reuniões
quinzenais com esse grupo desde setembro de 2020. Além disso,
vêm sendo realizadas reuniões praticamente semanais com o
grupo de coordenadores de componentes desde o início de 2019,
para a comunicação do andamento do projeto e troca de
informações.

10

Relatório da Oficina de Especialistas de 2019
https://drive.google.com/file/d/1zW7FlOyxT5fcLWPQVhn9toHKsVbXXzuo/view
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Figura 16. Oficina de especialistas em maio de 2019.

Outras atividades ligadas ao HIDS
Além dos trabalhos acima descritos, o HIDS foi tema de trabalhos
acadêmicos de 3 disciplinas de projeto urbano do curso de
Arquitetura e Urbanismo da FEC. Foram realizadas duas
exposições na Biblioteca Central da Unicamp com os trabalhos
realizados. Em março de 2020, foi realizado um workshop sobre
Soluções Baseadas na Natureza aplicadas ao HIDS, com a
participação do professor Fabiano Lemes de Oliveira, do
Politécnico di Milano (com recursos CAPES PRINT).

Figura 17. Workshop sobre Soluções Baseadas na Natureza.
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Conclusões e cuidados futuros
O trabalho da equipe do projeto físico-espacial do HIDS incluiu as
seguintes atividades até o momento:
●
Aprofundamento da compreensão sobre a área;
●
Análise de estudos de caso que contribuirão para a
definição de diretrizes projetuais;
●
Desenvolvimento de exercícios de projeto que permitem
avaliar a capacidade de ocupação da área com respeito às
questões ambientais e de patrimônio histórico, com quantificação
de área construída, unidades habitacionais, empregos, custo, etc.,
de modo a subsidiar uma proposta concreta de legislação;
●
Diálogo com os diferentes agentes envolvidos, inclusive a
Prefeitura de Campinas, informando o andamento dos estudos e
coletando dados sobre suas expectativas com relação ao projeto.
As próximas atividades consistirão no desenvolvimento de uma
proposta de legislação para a área em consenso com a Prefeitura
e no apoio e acompanhamento do projeto que será desenvolvido
pela empresa coreana KRIHS, a ser contratada pelo BID. Para
isso, e tendo em vista que o projeto urbano HIDS terá ainda a
duração de vários anos, seria interessante a constituição de uma
comissão permanente para seu acompanhamento, algo que
poderia ser coordenado por professores, com o apoio de bolsistas
de graduação e de pós-graduação, como atividade de extensão.
É importante que a Reitoria dê o apoio necessário a essa
comissão, de modo que ela possa representar publicamente o
projeto e os anseios da comunidade universitária.
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